ЗАЯВКА-ДОГОВОР

БАНЕР ТУК

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗЛОЖИТЕЛ
Изложител:
Адрес:
Телефон:
Имейл:
Website:

ДАННИ ЗА ИЗДАВАНЕ НА ФАКТУРА
Фирма:
Адрес по регистрация:
МОЛ:
Идент. №:
Идент. № по ДДС:

ТАКСА ПРАВОУЧАСТИЕ
Осигурява 2 кв.м. изложбена площ* и брандиран информационен деск по
време на "Check in @ The Mall Expo" за 2 дни**, ПР публикация в
специализирана медия, презентация в социални мрежи.
*Търговски център "The Mall", ниво Партер.
**14.05.2022г и 15.05.2022г. - от 10.00 часа до 19.00 часа
***Пакетна цена - 650 лв. Ранно записване до 30.04.2022г. - 490 лв.

Брой

Пакетна Цена***

Сума

1

I. ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ
Приемането на Общите условия потвърждава и прави валидна Вашата заявка. С подписването на тази заявка Изложителят се съгласява да получава от
Организатора информация, новини, оферти и съобщения свързани с "Check in @ The Mall Expo". Можете да откажете да получавате информация по
всяко време, като се свържете с нас на info@hotelexperts.bg и Вашият имейл адрес ще бъде премахнат от нашата база данни.
1. Място на провеждане - Търговски център - "The Mall", ниво Партер - 1784 София, Бул. Цариградско шосе 115з
2. Организатор - "Хотел Експертс БГ" ООД; info@hotelexperts.bg, тел.: +359 877396398
3. Право на участие - Категоризирани места за настаняване съгласно българското законодателство.
4. Регистрация
4.1. Заявяване на участие. Заявяването на участие се извършва от Изложителя с попълнена, подписана и изпратена в определените срокове заявкадоговор. Заявката-договор се счита за валидна след авансово заплащане по издадена от Организатора проформа-фактура.
4.2. Отказ от участие. Отказ от участие се приема, направен в писмена форма, като Изложителят дължи неустойка в размер на 50% от пакетната цена.
5. Организаторът не носи отговорност за щети и липси на изложбените щандове, причинени на Изложителя от трети лица.

II. УСЛУГИ
1. Организаторът осигурява 2 кв.м. изложбена площ* и брандиран информационен деск, ПР публикация в специализирана медия, презентация в
социални мрежи.
2. Изложителят получава заявената изложбена площ и информационен деск, като конкретната локация се определя по реда на подаване на заявките
и според свободните наличности.

III. РАБОТНО ВРЕМЕ НА "CHECK IN @ THE MALL EXPO"
1. Aранжиране на информационни дескове - 14.05.20222г. - от 09.00 часа до 10.00 часа.
2. За изложители и посетители:
14.05.2022г. - от 10.00 часа до 19.00 часа
15.05.2022г. - от 10.00 часа до 19.00 часа
3. При освобождаване на информационен деск преди 17.30 часа на 15.05.2022г. се дължи неустойка в размер на 150 лв.

IV. СРОКОВЕ И ПЛАЩАНИЯ
1. Заявката се счита за потвърдена след заплащане на 100% такса правоучастие. Изложителят заплаща сумата в срок от пет работни дни от датата на
издаване на проформа-фактура.
2. Такса правоучастие - 650 лв. Ранно записване до 30.04.2022г. - 490 лв.

3. Банкова сметка на "Хотел Експертс БГ" ООД:
Разплащателна сметка в лева: IBAN: BG40FINV91501017182728
Първа Инвестиционна Банка, BIC: FINVBGSF

V. ДРУГИ УСЛОВИЯ
1. Защита на лични данни. Изложителят е информиран, че част от предоставената информация по настоящия договор съдържа лични данни, които са
обект на специална закрила съгласно действащото законодателство. С подписването на настоящия договор, Изложителят дава своето съгласие на
Организатора да събира, обработва и предоставя на институции и трети лица предоставените му лични данни за целите на изпълнение на настоящия
договор и изискванията на действащото законодателство. Изложителят има право на достъп до предоставените лични данни, съхранявани от
Организатора, като се задължава при промяната им да уведоми незабавно Организатора.
2. Непредвидени обстоятелства. При настъпили форсмажорни обстоятелства или друго събитие извън контрола на Организатора, Изложителят няма
право на обезщетение. Във всички случаи на настъпване на форсмажорни обстоятелства /непреодолима сила по смисъла на Търговския закон/,
страните се договарят допълнително за условията за продължаване на договора или неговото прекратяване, като в последния случай уреждат
финансовите си отношения в зависимост от извършеното в изпълнение на договора до датата на настъпване на форсмажорното обстоятелство.
3. Други ограничения. В случай на нововъведени епидимиологични или други санитарно-здравни ограничения или други обстоятелства, свързани
пряко или непряко с разпространението или ограничението на COVID-19, които затрудняват или правят невъзможно провеждането на "Check in @ The
Mall Expo", Изложителят има право на възстановяване на заплатената сума. В случай на започнало изпълнение, страните уреждат финансовите си
отношения в зависимост от извършеното в изпълнение на договора до датата на прекратяване.
4. Заключителни разпоредби. Организаторът има право да извършва промени в Общите условия за участие, за което уведомява своевременно

Изложителя. За неуредени спорове между страните се прилагат общите разпоредби на българското законодателство.
Декларирам, че съм запознат с общите условия и задължения на страните.

